
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akuntansi memasok basis informasi untuk keputusan-keputusan 

ekonomi. Akuntansi menyediakan inforamasi kuantitatif yang bersifat 

financial mengenai kejadian-kejadian dan aktivitas-aktivitas dimasa lalu yang 

relevan dengan keputusan-keputusan sekarang. Para pengguna laporan 

keuangan memakai informasi akuntansi untuk mengambil keputussan-

keputusan bisnis. Para pemakai ini dapat berasal dari dalam maupun dari luar 

organisasi. 

 Hanafi (2005:27) mendifinisikan akuntansi sebagai proses 

pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi 

ekonomi yang biasa dipakai untuk penilaian (judgment) dan pengambilan 

keputusan oleh informasi tersebut. Karena biasanya pemakai hanya bisa 

menampung dan mengnalisis informasi yang terbatas, maka tujuan pelaporan 

akuntansi adalah membuat sistem pemrosesan dan komunikasi yang 

meringkaskan inoformasi perusahaan yang sangat banyak kedalam bentuk 

yang bisa dipahami. Dengan demikian akuntansi dapat dipahami sebagai 

penguhubung antar kegiatan ekonomi suatu perusahaan dengan pembuat 

keputusan. Kebanyakan pelaporan akuntansi dilakuakan oleh perusahaan. 

Alat yang digunakan untuk menghasilkan informasi akuntansi adalah 

laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan wahana bagi perusahaan 



untuk mengkomunikasikan sabagai informasi dan pengukuran secara ekonomi 

mengenai sumber daya yang dimiliki serta kinerja kepada pihak yang 

mempunyai kepentingan atas informasi tersebut. Menurut PSAK (2002), 

laporan keuangan meruapaakn bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, 

laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, 

mialnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan 

lainnya serta materi penjelas yang merupakan bagian integral dari laporan 

keuangan, disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang 

berkaitan dengan laporan keuangan terebut. Ikatan Akuntani  Indonesia (2000) 

menyebutkan bahwa tujuan lporan keuangan adalah menyediakan informasi 

yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan 

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Laporan tahunan perusahaan yang go public 

di bura efek merupakan media komunikasi antara perusahaan dengan 

stockeholder, Standar Akuntani Keuangan menjelaskan bahwa laporan 

keuangan digunakan untuk pertanggungjawaban dan untuk pengambilan 

keputusan. selain itu, laporan keuangan seharusnya juga memenuhi kualifikasi 

usefulness. 

 Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian pelaporan 

keuangan terdapat karakteristik kualitatif yang membuat infomasi laporan 

keuangan berguna bagi para pemakai yang berkepentingan. Laporan keuangan 

yang berguna bagi para pemakai adalah memenuhi salah satu karakteristik 



utama yaitu relevan dalam proses pengambilan keputusan. Karkateristik utama 

lainnya adalah dapat diandalkan, yaitu bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material, dan manggambarkan dengan jujur transaksi 

serta peristiwa lainnya yang seharusnya bias disajikan. Hanafi (2005: 34) 

mengemukakan bahwa suatu informasi dapat dikatakan relevan apabila 

adanya informasi tersebut bisa membuat perbedaan keputusan yang diambil. 

Informasi yang relevan bisa membantu pemakai inforamasi untuk membentuk 

harapan atau kesimpulan mengenai hasil-hasil pada masa lalu, sekarang, dan 

maa yang akan datang. Informasi tersebut bisa dipakai untuk memprediksi 

kejadian atau hasil pada masa mendatang (kemampuam prediksi) dan juga 

bisa dipakai untuk mengkonfirmasikan kesimpulan-kesimpulan tentang masa 

lalu (kemampuan memberikan feed back). Sebagai tambahan, supaya relevan 

informasi akuntansi juga harus tepat waktu \, arinya informasi tersebut tersedia 

pada saat yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Jika terdapat 

keterlambatan dalam pelaporan, maka informasi kinerj yang dihasilkan akn 

kehilangan relevansinya. 

 Ketepatan waktu pelaporan informasi keungan merupakan unsure 

penting yang sangat dibutuhkan oleh pemakai informasi (users) untuk 

membuat keputusan investasi dan kredit. Bagi perusahaan yang go public 

penyampaian laporan keuangan diatur tersendiri. Ketepatan waktu laporan 

keuangan telah ditur dalam Undang-undang No.8 tahun 1995tentng perturan 

pasar modal. Peraturan tersebut menatakan bahwa semua perusahaan yang 

terdaftar dalam paar modal wajib melaporkan laporan keuangan secara berkala 



kepada Bapepam dan mengumumkanya kepada masyarakat. Apabila 

perusahaan tersebut terlambat menyampaikan laporan keuangannya sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam, maka akan dikenakan 

sanksi administrasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-

undang tersebut. Sanksi dan denda tersebut berupa peringatan tertulis, denda 

yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan 

usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembuatan izin usaha, pembatalan 

persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. 

 Selanjutnya Bapepam bersama Bursa Efek Jakarta menetapkan 

keputusan No.134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan 

berkala yaitu bahwa perusahaan public wajib menyampaikan laporan 

keuangan tahunan yang telah diaudit selambat-lambatnya 120 hari terhitung 

sejak tanggal berakhirnya tahun buku. Kemudian IAI (2002) juga menegaskan 

bahwa suatu perusahaan sebaiknya mengeluarkan laporan keuanganya paling 

lambat 4 bulan setelah tnggal neraca atau 30 April tahun berikutnya, bapepam 

mensyratkan bahwa laporan keuangan yang dilaporkan perusahaan yang go 

public harus terlebih dahulu diaudit oleh auditor independen. Dengan kata 

lain, laporan keuangan tersebut harus mendapatkan opini kewajaran 

penyampain. Pendapat auditor yang dapat diberikan atas laporan keuangan 

yang disusun oleh manajemen adalah wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa 

pengcualian dengan pargraf penjelas, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, 

tidak memberikan pendapat. 



Bagi pihak manajemen, laporan keuangan peruasahaan yang sudah 

diaudit merupakan bahan tersendiri karena laporan keuangan merupakan 

ukuran keberhasilan manajemen yang kan di pblikasikan. Penadapat audit 

yang tidak diinginkan para stockeholder (tidak wajar dan tak memberikan 

pendapat) akan mnjadi informasi buruk bagi stockeholder itu sendiri. Hal iti 

akn berimbas pada ketidakpercayaan stockeholder terhadap pihak manajemen 

perusahaan. Jika laporan keuangan merupakan bad news maka manajemen 

tiadk akan sesegera mungkin menyampaikan. Dalam realisasinya, masih 

banyak perusahaan public yang mengalami kerterlambtan menyampaikan 

laporan keuangan tahunnnya kepada Bapepam. Kesadaran emiten yang 

mencatatkan saham maupun obligasinya di Bursa Efek Jakarta sinilai masih 

rendah dalam penyampaian laporan keuangan tahunannya. 

 Menurut Whittered (1980:571), laporan keuangan yang jangka 

waktu penyampaian lama dapat dikarenaka oleh isi laporan trsebut 

mengandung berita negative (bad news). Ini dibuktikan dengn penelitianya 

yang mengatakan bahwa lebih dari lima puluh persen perusahaan yang 

memperoleh pendapat wajar dengan pengecualian dari auditor independent 

serta lebih dari tujuh puluh lima persen perusahaan yang memperoleh 

pendapat tidak wajar dan tidak memberikan pendapat, melanggar batas waktu 

penyampaian laporan keuangan. 

 Givoly dan Palmon (1982:486) dalam penelitianny bahw ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan merupakan dterminan penting bagi 

tingkay kemanfaatan laporan keuangan itu sendiri. Ketrlambatan penyampaian 



laporan akan mmpengaruhi isi yang terkandung dalam laporan. Penelitian 

lebih lanjut dilakukan oleh Chambers dan Penmam (1984) yang menunjukkan 

bahwa laporan keuangan disampaikan lebih awal dri yang diharapkan akan 

memberika pengaruh harga saham yang lebih bear daripada laporan keuangan 

yang lebih lam dari yang diharapkan. Ini membuktikan bahwa ketepatan 

waktu memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan. 

 

 Selain itu, bukti empiris tentang ketepatan waktu dalam pelaporan 

keuengan setiap periode laporan keuangan di Indonesia telah diteliti oleh 

beberapa peneliti diantranya yaitu Na’im (1999), Bandi dan Hananto (2000), 

petronila dan Mukhlasin (2003), Saleh (2004), Syafrudin (2004), Oktorina dan 

Suharli(2005), dan Permatasari (2005). Penelitian yang dilakukan Na’im 

(1999) menguji apakah factor- factor seperti ukuran perusahaan, profitabilitas 

da kesulitan financial mempengaruhi ketidakpatuhan perusahaan terhadap 

peraturan informasi. Berdasarkan pada 56 perusahaan,studi Na’im 

menemukan bahwa semua variable independent (total asset, total sales, ROE, 

DER, profit growth) kecuali ROA tidak signifikan. Ketidakpatuhan peruahaan 

di Indonesia tidak behubungan secara signifikan dengan kesulitan keuangan 

(total asset dan total penjualan). Namun hasil tersebut memberikan arah yang 

sesuai dengan prediksi. 

Bandi dan Hananto (2000) meneliti tentang ketepatan waktu pelaporan 

dan hubungannya dengan reaksi pasar atas ketepatan waktu tersebut. Bandi 

dan Hananto (2000) menyimpulkan bawha keterlambatan pelaporan yang 



meliputi keterlambatab audit, keterlambatan pelaporan setelah audit, dan 

keterlanbatan berdistribusi tidak normal yang artinya bahwa pelaporan oleh 

perusahaan selalu mengalami kemunduran. Kesimpulan lain yaitu 

keterlambatan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil berbeda (dilihat 

dari nilai pasarnya) sedangkan ketepatan waktu pelaporan antara pelaporan 

sebelum dan sesuadah tidak mempengaruhi. 

 

Petronila dan Mukhasin (2003) melakukan penelitiaqn mengenai 

pengaruh profitabilitas perusahan terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan dengan opini audit sebagai variabel moderating. Hasil penelitian 

tersebut dengan yaitu profitabilitas yang tinggi menunjukan kinerja 

manajemen yang baik, apabila kinerja menunjukan kondisi yannnng kurang 

baik maka manajemen berupaya semaksimal mungkin menunda informasi 

tentang kinerjanya. Pelaporan keungan tahunan yang mengalami 

keterlambatan mengindikasikan bahwa kinerja manajemen kurang baik. 

Adapun opini audit juga berpengaruh terhadap interaksi antara profitabilitas 

dengan ketepatan pelaporan keuangan. 

Hasil dari Saleh (2004) menunjukan bahwa item-item luar biasa 

(kontinjensi) berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan 

perusahaan manufaktur. Sedangkan profitabilitas, ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan manufaktur. Secara keseluruhan hasil 

penelitian Saleh akan memberikan implikasi pertimbangan untuk mematuhi 



perturan dalam mengungkapkan informasi bagi pihak-pihak pengguna 

sehingga tidak terjadi asimetri informasi. 

Pengaruh ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan pada 

earning repone coefficient diteliti oleh Syafrudin (2004). Hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai factor yang berpengaruh terhadap 

kredibilitas (kualitas laba) dan karenanya berpengaruh terhadap ERC. 

Berbagai factor ini adalah ketidaktepatwaktuan (lawan timelines) 

penyampaian laporan keuangan, risiko, persistensi, dan prekedibilitas laba. 

Sedangkan factor ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ERC. 

Demikian pula Oktorina dan Suharli (2005) juga melakukan studi 

empiris terhadap factor penentu kepatuhan ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. Simpulan dari penelitian ini, yaitu factor ukuran perusahaan, 

struktur kepemilikan perusahaan, dan kantor akuntan peruahaan 

mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Adapun 

factor DER dan profitabilitas tidak mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan 

keuangan perusahaan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Petronila dan Mukhlasin (2003). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

Petronila dan Mukhlasin (2003) adalah tenik analisis data dan variabel yang 

digunakan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adlah profitabilitas 

perusahaan (ROA dan ROE) dam opini audit. Dalam penelitian Petronila dan 

Mukhlasin (2003), profitabilitas perusahaan diukur dengan ROA dan ROE 

eperti yang digunakan dalam penelitian Na’im 91990). Bagi para pemengang 



saham yang bersangkutan, ROE mempunyai arti yang sangat penting untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang tersedia 

untuk memdapatakan laba. Kenaikkan ROE biasanya juga diikuti kenaikkan-

kenaikkan dari saham-saham perusahaan yang bersangkutan di pasar, hal ini 

diungkapkan oleh Mulyono. Salah satu rasio penting dalam analisis laporan 

keuangan adalah rasio profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan 

perusahaan untuk mengasilkan laba selama periode akuntansi. Profitabilitas 

dapat digunakan untuk mengukur efisiesi penggunaan modal dalam suatu 

perusahaan melalui perbandingan laba dengan investasi  yang digunakan 

dalam investasi. 

Penelitian Ptronila dan Mukhlasin (2003) menggunakan opini audit 

sebagai variabel moderating, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 

opini audit sebagai variabel independent. Pemilihan opini audit sebagai 

variabel independent karena opini audit merupakan salah satu factor penting 

iang diperhatikan pemakai laporan keuangan ketika akan mengambil 

keputusan untuk berinvestasi. Penelitian yang dilakukan Whittred (1980) 

menemukan bahwa kelluarnya laporan audit yang tidak wajar menyebabkan 

tertundanya pengeluaran laporan laba pendahuluan dan rekening tahuan akhir. 

Dan juga, semakin serius kualifikasi maka penundaan yang terjadi semakin 

lama. Bertitik tolak dari penelitian-penelitian  terdahulu yang sebagian bear 

telah diuraikan maka penuli melakukan penelitian yang diberi judul : 



“ Pengaruh Profitabilitas Perusahaan Dan Pendapat Auditor Terhadap 

Waktu Pelaporan Keungan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta (tahun 2000-2004)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Didasarkan pada penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini 

penulis mencari jawaban apakah profitabilitas perusahaan dan pendapat 

auditor berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh profitabilitas 

perusahaan dan pendapat auditor terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan 

keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai  manfaat atau kontribusi 

dengan argumentasi sebagai berikut : 

1. Temuan empiris ini merupakan salah satu bagian dari pengembangan 

penelitian akuntan berbasis teori ekonomi informasi yang diharapkan 

bermanfaat pada literature akuntansi khususnya studi tentang konsep dasar 

akuntansi. 



2. Penelitian inidiharapkan mempunyi kontribusi dalam hal pengembangan 

sudut pandang toritis dalam menjelaskan ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. 

3. Hasil penelitian ini memberikan gambaran kpada pemakai laporan 

keungan, khususnya investor bahwa ketepatan waktu pwnyampaian 

laporan keuangan merupakan bagian dari daya guna informasi laporan 

keuangan. 

4. Bagi pemerintah sabagiai pihak regulasi terhadap pasar modal di 

Indonesia, infomasi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan akan 

menunjukkan keefektifan regulasi yang dikeluarkan pemerintah, 

khususnya regulasi tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan 

masyarakat. 

 

E. Sistematika Penelitian 

Agar dalam penuliasan penelitian ini menjadi lebih terarah dan 

systemmatis, maka disusunlah sebuah penulisan sebagai berikut : 

Bab I, PENDHULUAN. Dalam bab ini diterangkan tentang latr 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penlitian, 

dan sistematika penelitian. 

Bab II, TINJAUAN PUSTAKA. Dalm bab ini berisai definisi 

akuntansi, karkteristik kualitatif informasi akuntansi, pelaporan keuangan dan 

laporan keuangan, audit laporan keuangan, perauran ketepatan wakatu 



penyampaian laporan keuangan, analisis laporan keuangan, penelitian 

sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

Bab III, METODE PENELITIAN. Dalam bab ini menguraikan 

tentang ruang lingkup, populasi, sample, dan metode pengambilansampel, data 

dan sumber data, definisi dan pengukuran variabel, serta metode analisis data. 

Bab IV, ANALISIS DATA DAN PEMBAHASN. Bab ini berisi 

analisis ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan pengujian 

hipotesis. 

Bab V, PENUTUP. Dalam bab ini dijelaskan kesimpulan penelitian, 

keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya. 

 

 


